
Myrthe van Peer: Fluisteren over de dood, Uitgever Boekscout, Soest, 2020, ISBN: 
9789464034707 (Burn Out, Depressie, Emoties, ED)  
 
Over het boek:  
In Fluisteren over de dood duikt Myrthe van Peer in haar bestaan en haar 
bestaansredenen. Maar ze duikt bovenal in haar einde, in haar sterven. Want wat doe je 
als het leven voelt als een anker om je hart, dat je naar donkere diepten sleurt? Hoe leef 
je als je alleen maar kunt denken aan overleven? Met haar gefluisterde woorden, simpel 
doch intrigerend, neemt ze je mee en vertelt ze haar verhaal. Zo schrijft ze over liefde en 
geliefd worden, de pijnlijke zijde van een depressie, de alles veranderende gedachten 
over niet meer bestaan, groeien en niet altijd bloeien, het onvoorspelbare en geluk. In 
deze gedichtenbundel volg je haar weg door de bergen naar de horizon. 
 
Over de schrijver: 
Myrthe van Peer (1999) is met een pen in de hand geboren, in plaats van met een 
paplepel in de mond. Ze schrijft al van jongs af aan en in de puberteit is ze er serieus 
mee aan de slag gegaan. Dichten is voor haar een manier om haar gevoelens te uiten, de 
chaos in haar hoofd georganiseerd te krijgen en te leren begrijpen wat ze nu eigenlijk 
denkt. Toen ze op haar zeventiende last kreeg van een depressie en een burn-out, deed 
ze daar (hoe ironisch ook) haar voordeel mee. 
 
Inzien: 
Dit is mijn oorlog 
Ik ben de enige strijdende partij 
Als ik win, verlies ik 
En als ik verlies, win ik 
Ik ben constant aan het vechten 
met de soldaatjes in mijn hoofd 
Er worden bommen gegooid 
in mijn hart 
Ik gooi ze zelf 
Ik ruïneer de rust en de orde 
Ik ben degene met het pistool in de hand 
Maar ik moet niet vergeten 
Ik richt de loop op mezelf 
Ik beschiet mijn eigen burcht 
Ik steek mijn eigen stad in brand 
Slachtoffer en dader tegelijkertijd 
Op zoek naar de vijand 
versla de vijand, dood de vijand 
Ik ben de vijand 
Ik ben de vreemdeling achter het kanon 
En ik graaf mijn eigen graf 
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